
Protestantse Gemeente Vlijmen 
Mailing nr. 13 - vrijdag 19 juni 2020 

 
Ik heb deze keer een bescheiden hoeveelheid berichten voor u. 
 
Thuis een kerkdienst volgen 
Zondag 21 juni gaan voor ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot en ikzelf.  Zondag 28 juni gaan voor ds. Erica 
Scheenstra en ds. Lo van Wingerden. Voor beide diensten geldt dat ze om 10.00 uur beginnen en dat de 
liturgie te vinden is op 
https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net/liturgie_komende_zondag/ 
De liturgie voor 21 juni kunt u ook in de bijlagen vinden. 
De uitzending van deze dienst is te volgen via Youtube 
https://www.youtube.com/c/Korterinkbroadcast/live 
Via www.kerkdienstgemist.nl is deze dienst ook achteraf te beluisteren. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175/events/recording/158546880001175 
 
Daarnaast zijn er zoals elke week via internet weer vele andere mogelijkheden om een dienst te volgen.  

Voorbeden 
Als er iets of iemand is, die zondag in het gebed genoemd mag worden, laat het me even weten. 
 
Televisie 
Op NPO 2 is op zondagochtend een viering vanuit de kapel van het landelijk dienstencentrum om 9.20 uur. 
Om 11.05 uur is er een BEAM-dienst voor jongeren (en natuurlijk voor iedereen die dit aanspreekt) 
 

Zondag 5 juli 
Voor het eerst in lange tijd weer samen dienst in ons eigen gebouw. Van tevoren aanmelden  is helaas 
noodzakelijk. U kunt dit doen via een speciaal daarvoor bestemd e-mailadres 
naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl 
Als mailen niet lukt, kunt u ook bellen naar Hans van Loenen, tel. 518 5151 
Er is deze zondag geen crèche. Wel is er kinderkerk. Uit voorzichtigheid is besloten dat de kinderen niet in 
de kerkzaal komen maar bij goed weer kinderkerk in de tuin hebben en bij regen in de consistorie. Ook 
kinderen graag van tevoren aanmelden. Dit kan bij Jacqueline Zwartbol per mail zwartbol@xs4all.nl 
of per app 06 27 8810 34 
Voor de uitgebreide verdere informatie verwijs ik u naar mailing nr. 12 en de website. Deze informatie zal 
ook in het kerkblad van juli vermeld worden. 
 

Bloemen 
De bloemen van zondag 14 juni zijn bij de familie Kruize gebracht als groet uit de gemeente. 
 
 

Collectes 
En als elke week graag uw aandacht voor de collectes.  
De diaconale collecte is voor Kerk in Actie, hieronder staat een toelichting.  De kerkrentmeester collecte is 
voor de eigen kerk. Het werk in de gemeente gaat door en dat kan niet zonder uw financiële steun.   
Van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken op  
- het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674 
- de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144 
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Toelichting bij de diaconale collecte 
Opvang en hulp ontheemden Colombia 
 
Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke 
dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen 
zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in 
arme volkswijken. 
 
Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te 
bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er 
trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van 
Mencoldes is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’. 
 
 

Voedselbank actie gaat nog even door 
Hartelijk dank voor alle goede gaven die inmiddels gebracht zijn. Uw hulp blijft zeer welkom in deze tijd. 
Daarom gaat deze actie gewoon door. Bij de voordeur van de pastorie staat een blauwe kunststof kist. 
Daarin kunt u houdbare producten doen voor de voedselbank. De kist wordt een paar keer per dag geleegd 
en de spullen in de consistorie verzameld. De diaconie zorgt dat deze producten bij de voedselbank 
worden gebracht. 
Ben u niet in de gelegenheid om iets af te geven bij de pastorie voor de voedselbank maar wilt u wel 
meedoen aan deze actie? U kunt een gift aan diaconie overmaken ovv ‘voedselbank’. Van uw bijdrage 
zullen dan boodschappen voor de voedselbank gedaan worden.  NL 79 RABO 013650 3144 tnv Diaconie 
Protestantse Kerk Vlijmen. 
De kist blijft nog staan tot 28 juni. Daarna kan de actie voor de voedselbank weer op de gebruikelijke 
manier verder gaan: op de eerste zondag van de maand in de kerk. Van harte bij u aanbevolen. 
 

Hulp nodig of hulp kunnen geven 
Van de mensen die ik spreek hoor ik over  het algemeen dat er hulp is als dat nodig is of dat ze zelf best 
iemand anders willen helpen. Mocht dat voor u niet het geval zijn of weet u iemand die hulp nodig heeft of 
blij gemaakt kan worden met een telefoontje, even een gesprekje? Laat het me weten alstublieft. Dan kan 
ik vraag en aanbod bij elkaar brengen.  
 
Met een hartelijke groet, 
gezondheid, vrede en alle goeds gewenst, 
Gods zegen voor u allen, 
 
ds. Margo Trapman 
 


